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 مقالۀ پژوهشی

lidabalilan@hotmail.com، 09143165625:نویسنده مسئول*

خوانش ساختار فضایی ارسن صاحب آباد تبریز از نگارۀ »بزم شبانه 
در کاخ« 

مینا سرابی1، لیدا بلیالن اصل*2

1. پژوهشگر معماری، گروه هنر و باستان شناسی اسالمی، دانشگاه اتو فدریش بامبرگ، بامبرگ، آلمان.

 2. دانشیار گروه هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز، تبریز، ایران.
چکیده

و  هنر  در  تأثیرگذار  و  مهم  شهرهای  از  یکی  تبریز  ق.،  ه.  دهم  سدة  اوایل  تا  ششم  سدة  اواخر  از 
معماری ایران و سرزمین  های همجوار بوده است که غالباً از اصطالح معماری دورة  ایلخانی )تیموری-

قالب  در  بی شماری  معماری  آثار  دوران  این  در  استفاده می شود.  نیز  زمانی  بازة  این  برای  ترکمانی( 
دلیل  به  گذشته  ادوار  طی  در  متأسفانه  اما  است  شده    ساخته  تبریز  شهر  در  تک بناها  و  مجموعه  ها 
تنها  شده اند.  تخریب  شدت  به  یا  دیده  آسیب  آثار  این  حکومتی  جنگ  های  و  شدید  زلزله  های  بروز 
برجامانده،  معماری  بقایای  بر  مشتمل  بناها  این  معماری  فضاهای  ساختار  مورد  در  موجود  مدارک 
اسناد تاریخی و سفرنامة سیاحانی است که تا اواخر دورة صفویان از تبریز دیدن کرده اند. از مهم ترین 
نگاره  اصلی  موضوع  شهر  یا  معماری  اثر  آنها  در  که  کرد  اشاره  نگاره هایی  به  می توان  تاریخی  اسناد 
است و این نگاره ها دربردارندة موضوعات مهم معماری اند؛ به ویژه اگر بنای موجود در نگاره تخریب 
شاهنامة  مصور  نسخة  از  کاخ«  در  شبانه  »بزم  نگارة  نمونه ها  این  از  یکی  باشد.  رفته  بین  از  یا  شده 
طهماسبی در عصر صفوی )قرن 10 ه. ق.( است که در کتابخانة سلطنتی تبریز تهیه شده  و می توان 
تیموری  دورة  در  تبریز  شهر  معماری  فضای  با  رابطه  در  سودمندی  اطالعات  نگاره،  این  مطالعة  با 
)قرن 9-10ه. ق.( به دست آورد. هدف تحقیق پیش  رو رسیدن به درک فضای معماری تبریز در قرن 9-10 ه. ق. 
اساس  بر  حاضر  پژوهش  روش شناسی  است.  کاخ«  در  شبانه  »بزم  نگارة  معماری  فضای  بررسی  با 
تاریخی  رهیافت  با  و  کیفی  نوع  از  تفسیرگرا،  پارادایم شناخت شناسی  در  ساندرز،  پژوهش  پیاز  مدل 
داده ها  تحلیل  و  تجزیه  روش  و  شده  انجام  کتابخانه ای  اسنادی-  صورت  به  اطالعات  است.گردآوری 
تحلیلی- تطبیقی و همچنین به لحاظ نوع نتایج، توصیفی و تحلیلی است. با تحلیل ساختار فضاهای 
صاحب آباد  مجموعة  معماری  فضاهای  با  آن  تطبیقی  مقایسة  و  کاخ«  در  شبانه  »بزم  نگارة  معماری 
تبریز، یافته های تحقیق حاکی از آن است که به احتمال زیاد مجموعة ترسیم شده در نگارة شاهنامه 

طهماسبی، به فضای معماری مجموعة صاحب آباد تبریز قرن 9-10 ه. ق. اشاره دارد. 

کاخ«،  در  »بزم شبانه  نگارة  تبریز، شاهنامة طهماسبی،  واژگان کلیدی: عصرایلخانی-تیموری، شهر 

نصریه. معماری  مجموعة 
مقدمه

دوره های  در  تبریز  در  ساخته شده  معماری  مجموعه های 

تا  .ق.  ه  ششم  قرن  )اواخر  )تیموری-ترکمانی(  ایلخانی 
اوایل قرن دهم ه. ق.( جزء شاخص ترین آثار معماری ایران 
انتخاب  از  بعد  چنان که  می آید.  حساب  به  تاریخ  طول  در 
ق.(،  ه.   6 قرن  )اواخر  ایلخانیان  پایتخت  عنوان  به  تبریز 
معماران عصر ایلخانی کوشیدند ویژگی های معماری ایرانی 
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زمینة  در  نوآوری هایی  با  همراه  تکامل یافته ای  شکل  به  را 
مکتب  ظهور  موجب  چنان که  برسانند،  انجام  به  معماری 
معماری تبریز شد و این مکتب تا اوایل قرن دهم ه. ق. ادامه 
داشته و بعدها زمینه ساز و مقدمة پیدایش اسلوب معماري عهد 
از مهم ترین مجموعه های  صفوي )مکتب اصفهان( می شود1. 
معماری ساخته شده در این دوران در شهر تبریز می توان به 
ق.(،  ه.   7 )قرن  علیشاه  رشیدی،  ربع  غازانیه،  مجموعه های 
مظفریه )قرن 9 ه. ق.( و نصریه )صاحب آباد( )قرن 9-10 ه. 
دلیل  به  تاریخ  در طول  این مجموعه ها  اما  کرد2.  اشاره  ق.( 
بروز زلزله  های شدید )سال های 997، 1143، 1193 ه. ق.(3 
و جنگ  های حکومتی در شهر تبریز به شدت تخریب شده و 
یا از بین رفته اند و آثار باقی مانده از آن دوران چندان نیست 
که به سادگی بتوان ساختار فضایی معماری4  این مجموعه ها 
را مورد بررسی قرار داد. بنابراین از مهم ترین مدارک موجود 
در حوزة درک فضای معماری تبریز )قرن 6-10 ه. ق.( عالوه 
بر بقایای معماری موجود، کتب تاریخی و سفرنامه ها، اسناد 
تصویری است که کمتر در پژوهش های معماری مورد استفاده 

قرار گرفته اند.
هستند،  تاریخی  اسناد  شاخص ترین  از  یکی  تصویری  اسناد 
زیرا اطالعاتی در مورد گذشته ارائه می دهند. از آنجا که در 
پرداخته  معماری  بناهای  جزئیات  به  تاریخی  متون  بیشتر 
نشده است، لذا شواهد بصری برای محققان در این زمینه از 
اهمیت بسیاری برخوردار است. گرچه در برخی از پژوهش های 
اولیه  منابع  عنوان  به  تصویر  چند  یا  یک  از  معماری،  تاریخ 
استفاده شده، اما توانایی به کارگیری تصاویر در معماری بسیار 
بیشتر از آنچه تاکنون پوشش داده شده، است. با وجود اندک 
نقشه هاي به جامانده از گذشته، نگاره هاي در خور توجهي از 
دوران اسالمي به خصوص از عصر ایلخاني تا اوایل صفوي باقي 
مي توانند  و  گرفته اند  قرار  توجه  مورد  کمتر  که  است  مانده 
مورد ارزیابي و بررسي قرار گیرند. بیشتر این نگاره ها که بناها 
و معماري هم عصر خود را به تصویر درآورده اند، حامل درک 
نگارگران آن زمان از فضاهاي معماري هستند )فروتن، 1389، 
132(. لذا در این نگاره ها بیشتر می توان به جستجوی معماری 
پرداخت. در نگاره های پیش از حملة مغول که بسیار کمیاب 
و نادر است، کمتر به فضاهای معماری پرداخته  و آنجا هم که 
پرداخته اند، بنا را بسیار ساده و غالباً دوبعدی ترسیم کرده اند 
به  و  ایلخانان  دورة  از  که  درحالی   .)6  ،1387 )سلطان زاده، 
ویژه از دورة تیموریان به بعد بیشتر به فضاهای معماری توجه 
بهتر  برای  )پرسپکتیو(  ژرفانمایی  نوعی  از  همچنین  و  شده 
نشان دادن فضاها و عمق آنها نیز استفاده شده است )فروتن، 

.)70 ،1384
کارگاه  در  که  صفوی  عصر  صوری  نسخ  مشهورترین  از 

شده  تهیه  طهماسب  شاه  دربار  برای  و  تبریز  سلطنتی 
شاهنامة طهماسبی )930-957 ه. ق.( است که از عالی ترین 
پیشرفت های نگارگری عصر صفوی محسوب می شود )رهنورد، 
1398، 116( و تاکنون از آن در مطالعة تاریخ معماری تبریز 
چندان بهره برده نشده است. بنابراین، آنچه که در پژوهش 
پیش  رو بدان پرداخته خواهد شد درک فضای معماری تبریز 
قرن 9-10 ه. ق. در دورة تیموری-ترکمانی با تأکید بر نگارة 
»بزم شبانه در کاخ«  از نسخة مصور شاهنامة شاه طهماسبی 
)1393( است. با توجه به اینکه هنرمند در این نگاره فضاهای 
معماری شهر تبریز در دورة صفوی را ترسیم کرده، ساختار 
فضاهای معماری در نگارة »بزم شبانه در کاخ« برای مطالعه و 
بررسی در مقالة حاضر انتخاب شده است. ازاین رو، این سؤال 
اصلی تحقیق مطرح می شود، هنرمند در نگارة »بزم شبانه در 
کاخ« از شاهنامة طهماسبی کدام ساختار فضایی از معماری 
است؟  تصویر کشیده  به  ه. ق.  قرن 10-9  در  را  تبریز  شهر 
فضاهای  ساختار  تطبیقی  مقایسة  به  توجه  با  زمینه  این  در 
معماری نگارة مذکور با فضاهای معماری مجموعه صاحب آباد 
تبریز از آثار معماری تبریز در دورة تیموری، می توان چنین 
فرضیه ای را بیان کرد، مجموعة ترسیم شده در نگارة شاهنامة 
تبریز  در  صاحب آباد  مجموعة  فضایی  ساختار  با  طهماسبی، 

قابل تطبیق است. 

روش تحقیق
مقالة حاضر بر پایة مدل پیاز پژوهش ساندرز به لحاظ پارادایم 
با  و  دارد  کیفی  رویکردی  بوده،  تفسیرگرا  شناخت شناسی 
اطالعات،  است. شیوة گردآوري  انجام شده  تاریخی  رهیافت 
به روش  اسنادی-کتابخانه ای صورت گرفته است.  به صورت 
توصیفی و تحلیلی، در ابتدا ویژگی های معماری در نگارگری 
عصر تیموری و صفوی مورد مطالعه قرار گرفته و سپس ساختار 
به عنوان سند  نگارة »بزم شبانه در کاخ«  فضاهای معماری 
اصلی پژوهش بررسی و تحلیل شده  است. در ادامه با استناد 
به منابع معتبر و پژوهش های صورت گرفته به شناخت فضای 
معماری مجموعة صاحب آباد تبریز پرداخته شده است. از این 
مصورشده  بناهای  معماری  فضاهای  تطبیقی،  روش  به  پس 
با فضاهای معماری مجموعة  نگارة »بزم شبانه در کاخ«  در 
صاحب آباد تبریز مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفته  و در نهایت 

به روش توصیفی-تحلیلی نتیجه گیری صورت گرفته است.

پیشینۀ تحقیق
در زمینة فضاهای معماری در نگارگري، با توجه به هدف 
پژوهش هایی شده  به  اشاره  بیشتر  پژوهش  این  در  مقاله، 
و  بوده اند  تحقیق  اصلی  مدرک  جزو  نگاره ها  که  است 
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و  معماری  فضای  درک  به  آنها  شناخت  با  پژوهشگران 
زمینه،  این  در  پژوهش ها  مهم ترین   از  رسیدند.  شهری 
ایرانی«  نگارگری  در  شهری  و  معماری  »فضاهای  کتاب 
است که سلطان زاده )1387( در این کتاب برخی از انواع 
فضاها و عناصر معماری و شهری از جمله: خانه، کوشک، 
... را براساس نگاره های ایرانی به صورتی  مسجد، حمام و 
بسیار کلی مورد توجه قرار داده است. فغفوری و بلخاری 
معماری  »نمود  عنوان  با  مقاله ای  در   )1394( قهی 
تأثیر  بررسي  به  تبریز«  دوم  مکتب  نگارگری  در  صفوی 
و  صفوي،  معماري  عناصر  از  تبریز  دوم  مکتب  نگارگري 
واقعی  معماري  فضاهاي  از  برخي  با  آنها  تطبیقي  مقایسة 
گنبد،  همچون  اجزایی  و  کاخ  مسجد،  مانند  دوره  این  از 
شاهنامة  از  نگاره هایي  در  طاقچه  و  برجک  بالکن،  سردر، 
طهماسبی و خمسة طهماسبی پرداخته اند. فروتن )1388( 
در رسالة دکترای خود تحت عنوان »چگونگی فهم فضای 
ق./  ه.   617  -1000( ایرانی  نگاره های  از  ایران  معماری 
مقالة  در  همچنین   )1384( فروتن  م.(   1220-1591
ایران  معماری  فضای  ساختار  از  ایرانی  نگارگران  »درک 
ویژگی های  صفوی(  اوایل  و  تیموری  ایلخانی،  )دوره های 
معماری و درک آنها در نگاره های قرن هفتم تا قرن دهم 
هجری را مورد مطالعه قرار داده است. عالوه بر آنها فروتن 
به  ایرانی«  نگاره های  معمارانة  »زبان  مقالة  در   )1389(
معماري،  تبیین  در  نگارگري  بیاني  شیوه هاي  بررسي 
نمونه هاي  با  نگار  ها  مقایسة  بناهاي معماري،  تاریخ تصویر 
فرهنگ هاي  دیگر  نگاره هاي  و  ایران  اسالمي  معماري 
در   )1390( درودگر  و  طاووسی  است.  پرداخته  اسالمي 
در  معماری  و  فضا  بازنمایی  »چگونگی  عنوان  با  مقاله ای 
به  ابتدا  صنیع الملک«  مصور  شب  یک  و  هزار  نگاره های 
پرداخته اند  نگاره ها  در  معماری  فضاهای  بازنمایی  تحلیل 
مفهومی  و  نمادین  نمایش  چون:  مواردی  دربرگیرندة  که 
یک  بازشناختی  مؤلفه های  کلیة  حضور  معمارانه،  عناصر 
پس زمینة  حکم  در  معماری  نقش  یکدیگر،  کنار  در  بنا 
و  معماری  آرایه های  و  نقوش  به کارگیری  نگارگری، 
فضا  ساختار  سپس  و  است  چندساحتی  فضاسازی  سنت 
و  بررسی  مورد  را  شب  یک  و  هزار  نگاره های  معماری  و 
در  ایرانی  »نقاشی  مقالة  همچنین  می دهند.  قرار  تحلیل 
 )1394 )حیدرخانی،  ایران«  معماری  تاریخ  منبع  مقام 
تاریخ  مطالعة  در  نگاره  انواع  جایگاه  می کند،  مشخص 
دست مایة  را  آن ها  می توان  چگونه  و  چیست  معماری 
پژوهش های  تمام  در  داد.  قرار  ایرانی  معماری  در  تحقیق 
شده  پرداخته  نگارگری  در  معماری  موضوع  به  ذکرشده 
باشند.  راهگشا  می توانند  مقاله  این  نگارش  در  که  است 

ارسن  شناخت  راستای  در  انجام شده  پژوهش   در  اما 
براساس   )1385( ابراهیمی  نژاد  و  حناچی  صاحب آباد، 
بازخوانی  به  اقدام  شاردن  و  مطراقچی  تصویری  شواهد 
در  که  کرده اند  تبریز  صاحب آباد  مجموعة  فضایی  ساختار 
مسجد  جمله  از  مجموعه  این  مهم  آثار  تنها  اسناد  این 
اطالعات  نمی توان  و  شده  ترسیم  بهشت  هشت  کاخ  و 
دست  به  مجموعه  این  معماری  فضاهای  سایر  از  زیادی 
اولین گام پیرامون مطالعة  بنابراین تحقیق پیش رو  آورد. 
نگاره ای  بر  تأکید  با  تبریز  معماری  مکتب  فضایی  ساختار 
که  بود  خواهد  طهماسبی  شاهنامة  نگاره های  از  خاص 
وجود  آن  ترسیم  در  معماری  فضاهای  به  خاصی  توجه 

دارد. 

سنت  در  معماری  فضای  بازنمایی  ویژگی های 
تا  ایلخانی  دورۀ  نگارگری های  و  ایرانی  نگارگری 

اوایل دورۀ صفوی
سه  را  تحقق  و  بازنمایی  درک،   )30  ،1376( بیکن 
داده  نشان  و  دانسته  شهرسازی  و  معماری  در  لحظه 
به  معماری  ترسیم های  و  نقاشی ها  مقایسة  با  که  است 
و  بناها  و  تاریخی  دورة  یک  در  فضا  بازنمایی های  عنوان 
اندیشه های معماری و شهرسازی  فضای شهری که تحقق 
هستند، می توان به بخشی از درک فضایی دورة مورد نظر 
نائل شد. نگارگری ایرانی نیز در طی سالیان متمادی سیر 
منسجمی  زیبایی شناسانة  اصول  به  خود،  تطور  و  تحول 
یافته  دست  معماری  عناصر  و  فضا  بازنمایی  زمینة  در 
نمادین  1-نمایش  چون:  مواردی  دربرگیرندة  که  است 
واقع گرایانة  و  عینی  نمایش  معمارانه/  عناصر  مفهومی  و 
بنا در  بازشناختی یک  معماری، 2-حضور کلیة مؤلفه های 
کنار یکدیگر/ عدم نمایش کلیت ساختار معماری، 3-نقش 
معماری  فضای  تبدیل  نگاره/  پس زمینة  حکم  در  معماری 
آرایه های معماری  4-به کارگیری نقوش و  به مکان عینی، 
نادیده انگاری  چندساحتی/  فضاسازی  5-سنت  و  ایرانی 
سنت فضاسازی چندساحتی )طاووسی و درودگر، 1390( 
در تصویر 1 ویژگی های بازنمایی فضای معماری در سنت 
شده  آورده  آنها  به  مربوط  توضیحات  و  ایرانی  نگارگری 

است. 
به عنوان مدارک  نگاره ها  از  استفاده  لذا مسئلة مطرح در 
میزان  بررسی  معماری،  تاریخ  مطالعات  در  تصویری 
درک  آنها  از  که  است  معنایی  و  نگاره ها  این  واقع گرایی 
نیاز  نگاره،  واقع گرایی  میزان  بررسی  از  بعد  لذا  می شود. 
ایلخانی،  دورة  نگاره های  در  است.  اثر  جزییات  بررسی  به 
به  نسبت  ق.(  ه.   7-10 )قرن  صفوی  اوایل  و  تیموری 
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تصویر 1. ویژگی های بازنمایی فضای معماری در سنت نگارگری ایرانی. مأخذ: طاووسی و درودگر، 1390.

 

ویژگیهایساختارفضایمعماریدرنگارههای
قرنهفتمتادهمه
ق.

.

جزء کامل و کل 
ناتمام

یت فضا  با این همه از کل ناتمام کل. در نگاره ها، اجزای فضا همیشه کامل است ولی کل فضا به ندرت کامل است
.درک می شود

کل قراردادی و 
.درک کلیت فضا نمادین، اما حقیقی، ولی اجزای فضا واقعی استجزء واقعی

تداوم تجربۀ  
.فضا به صورت متداوم و در زمان ها و جهت های مختلف و در ترکیب با هم درک می شده استفضایی

.درک کلیت فضا از طریق درک جزء به جزء فضاهای خردتر میسر می شده استسیر جزء به جزء

ساختار هندسی  
فضا

ظام  از فضای معماری درکی هندسی وجود داشته است که در تقابل با محیط طبیعی با هندسۀ آزاد بوده و ن
.حرکتی حلزونی شکل در بین فضاهای مختلف ارتباط و پیوستگی ایجاد می کرده است

ترکیب عمودی 
.در این دوره، میل به استفاده از ساختار هندسی قائم وجود داشته استفضا

ویژه  در معماری، این شخص. پیکرۀ فرد اصلی یا شاه همواره در ساختار ترکیب بندی نگاره نقش مرکزی داردمکان ویژه
.بدل به مکان ویژه، مانند گنبدخانه یا شاه نشین شده است

اتصال  چگونگی. درک فضا در این دوره در مقایسه با دوره های قبل کامل تر شده و وضوح بیشتری یافته استوضوح
.سطوح و دقت در نمودن مرز شکل ها منجر به وضوح و گویایی هندسی معماری این دوره شده است

تصویر2. ویژگی های ساختار فضای معماری در نگاره های قرن )10-7 ه.ق(. مأخذ: نگارندگان برگرفته از فروتن، 1384.

دوره های پیشین، توجه بیشتری به فضاهای معماری شده 
استفاده  نیز  سه بعدی  نمایش  برای  برای  پرسپکتو  از  و 
در  همچنین   .)6-5  ،1387 )سلطان زاده،  است   شده 
مکاتب  بر  اشتمال  دلیل  به  مذکور  دوره های  نگاره های 

در  معماری  فضاهای  وفور  نگارگری،  مختلف  شیوه های  و 
اهمیت  از  طبیعی  مناظر  و  معماری  ریزه کاری های  و  آنها 
ویژگی های  به   )2 )تصویر  در  که  برخوردارند  ویژه ای 
ق.(  ه.   10-7 )قرن  نگاره ها  در  معماری  فضای  ساختار 
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است. پرداخته شده 
به  پاسخ گویی  جهت  در  است  ضروری  ادامه  در  بنابراین، 
سؤال پژوهش ابتدا میزان واقع گرایی و ویژگی های بصری 
فضا و معماری نگارة »بزم شبانه در کاخ« از شاهنامة شاه 

بگیرد.  قرار  بررسی  مورد  طهماسب 

طهماسبی شاهنامۀ 
سانتی متر   31/8 در   47 ابعاد  در  طهماسبی  شاهنامة 
حدود  در  نگاره   258 دارای  و  برگ   759 بر  مشتمل  و 
برای دربار شاه  ه. ق./ 1521-1550 م.  سال 957-930 
طهماسب تهیه شده و از عالی ترین پیشرفت های نگارگری 
عصر صفوی محسوب می شود. در صفحات نخستین کتاب، 
کتیبه  در  که  است  شمسه ای  آن  برگ  شانزدهمین  روی 
الخاقان...  و  االعظم  سلطان  »کتابخانة  عبارت  آن  وسط 
الصفوی  الحسیني  طهماسب  شاه  السلطان  المظفر 
اطالعات  کتیبه  این  از  غیر  است.  شده  نقش  بهادرخان« 
آن  مذّهبان  و  نگارگران  کاتبان،  دربارة  دیگری  مشخص 
هنرمندانی   .)57  ،1388 )قاسمی  است  نیامده  کتاب  در 
در  داشته اند  مشارکت  شاهنامه  این  مصورسازی  در  که 
می آیند.  شمار  به  صفوی  عصر  نقاشان  بزرگترین  زمرة 
متخصص  و  آمریکایی  هنرشناس  ولش  کری  استوارت 
نسخة  سال  چندین  طی  که  هندی  و  ایرانی  نقاشی 
تحقیقات  حاصل  و  کرده  بررسی  نزدیک  از  را  شاهنامه 
با همکاری  با عنوان »شاهنامه هوتون«  را در کتابی  خود 
نقاش  دو  امضای  توانسته  تنها  کرده  منتشر  دیکسون 
تمام  بین  در  را  دوست محمد  دیگری  و  میرمصور  یکی 
سبک  واسطة  به  تنها  نقاشان  بقیة  بیابد.  نسخه  نگاره های 
قوی  احتمال  به  که  نقاشانی  شده اند.  شناخته  کارشان 
داشته اند  مشارکت  شاهنامه  این  نگاره های  تصویرگری  در 
آقامیرک، میرمصور، میرزاعلی  از: سلطان محمد،  عبارت اند 
پسر  میرسیدعلی  قاسم علی،  قدیمی،  سلطان محمد،  پسر 
قراء  باشدن  عبدالوهاب،  عبدالعزیز،  عبدالصمد،  میرمصور، 
در  شیخ محمد.  و  دوست محمد  مظفرعلی،  میرزامحمد، 
سلطنتی  کارگاه  مدیریت  نسخه  این  مصورسازی  دوران 
استادان  توانمندترین  از  که  بوده  سلطان محمد  عهدة  بر 
در  زیادی  تأثیر  حق  به  و  می شده  محسوب  خویش  زمان 
خلق طراحی ها، نگاره ها، خوشنویسی و تذهیب های کتاب 
داشت. بعدها امر مدیریت این کتاب مدتی به میرمصور و 
 ،1382 قزوینی،  )شاد  شد  سپرده  آقامیرک  به  نیز  مدتی 
کتابخانة  در  قرن  سه  مدت  شاهنامه  این  بعدها   .)18-17
از  خارج  در  ولی  شد،  نگهداری  آن  از  و  گذاشته  سلطان 
نوزدهم  قرن  پایان  در  نبود.  شناخته  توپقاپی  دیوارهای 

و چند  پاریس  وارد مجموعة روچیلدهای  این شاهنامه  م. 
پس  شد.  معرفی  مختلف  نشریات  در  آن  نگاره های  از  تا 
دیگران  و  پژوهشگران  دسترس  از  مزبور  شاهنامة  آن،  از 
مستر  ثروت  و  ولش  مستر  اینکه سیاست  تا  ماند  امان  در 
هاتن دست به دست هم داد و آن را به روی همه گشود. 
هنری  موزة  از  سر  برخی  و  شدند  پراکنده  آن  نگاره های 
متروپولتین و موزه های قاره های اروپا و بعضی دیگر سر از 
-52  ،1376 )رابینسن،  درآوردند  خصوصی  مجموعه های 

شاهنامة  نگاره های  از  کاخ«  در  شبانه  »بزم  نگارة   .)53
طهماسبی که در زمان شاه طهماسب اول و در شهر تبریز 
معماری  فضای  با  را  نگاره  سطح  نگارگر  و  شده  ترسیم 
تعریف کرده و به یک منظرة شهری اشاره می کند و جنبة 
شهر  در  صفوی  حکومت  در  اجتماعی  زندگی  از  دیگری 
تبریز را نمایش می دهد. این نگاره به میرسیدعلی  نسبت 
که  بوده  این  هنرمند  این  تالش  تمام  و  است  شده  داده 
تصویر  بر  و  کند  تصویر  می بیند  که  همان طور  را  اشیا 
)رهنورد،  است  بوده  متمرکز  روزمره  زندگی  جزییات 

.)138 ،1398
در  شبانه  »بزم  نگارۀ  در  معماری  فضایی  ویژگی های   •

از شاهنامۀ طهماسبی در دورۀ صفوی کاخ« 
در نگارة »بزم شبانه در کاخ« که در زمان شاه طهماسب 
 3 تصویر  به  توجه  با  شده،  ترسیم  تبریز  شهر  در  و  اول 
و  واقع گرایانه  فضای  کشیدن  تصویر  به  در  سعی  نگارگر 
بخش  سه  در  را  تبریز  شهر  از  عینی  و  ملموس  بناهای 
جداگانه - باغ حکومتی، خیابان شهری و فضای مذهبی- 
و  جزئیات  به  بنا،  از  بخشی  ترسیم  عین  در  که  داشته 
معماری  فضای  کلیت  است.  کرده  توجه  نیز  آن  تزیینات 
با  آنها  ترکیب  و  فضاهای خردتر  شناخت  با  نگاره  این  در 
هم قابل درک بوده و یک نظم حرکتی، ارتباط و پیوستگی 
جزء  به  جزء  بررسی  به  ادامه  در  دارد.  وجود  فضاها  بین 

پرداخته شده است. نگاره  این  ساختار فضایی 
- فضای حکومتی در نگاره

و  معماری  ساختار  تحلیل  و  بررسی   4 تصویر  به  توجه  با 
تزیینات فضای حکومتی نگارة بزم شبانه در کاخ به شرح 

زیر است:
با  کوشک  ساختمان  کاخ،  در  شبانه  بزم  نگارة  در   -
داده  نشان  شش وجهی  به  نزدیک  و  ناتمام  پرسپکتیو 
را  نگاره ها کوشک های هشت وجهی  شده است. معموالً در 
زیرا  می کردند،  ترسیم  شش وجهی  صورت  به  نگاره ها  در 
معمول  شش وجهی  صورت  به  کوشک  احداث  و  طراحی 
زاویة  به  توجه  با  که   ،)1387 )سلطان زاده،  است  نبوده 
نظر  به  چنین  نگاره  در  حکومتی  کاخ  پالن  ترسیمی 
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تصویر 4. ساختار معماری و تزیینات فضای حکومتی نگارة بزم شبانه در کاخ. مأخذ: نگارندگان.

 

ویژگیهایبازنماییفضایمعماریدرسنتنگاره
«

بزمشبانهدرکاخ
»

اجتنابازخیالوانتزاعونمادگراییوترسیمبناهایملموسوکلقراردادیوجزءواقعی-نمایشعینیوواقعگرایانۀمعماری
.عینیهمچونمسجد،کاخ،بازارچهها

ترسیمبخشیازفضاهادرعیندرککلیتبناهاازجمله،مسجدوجزءکاملوکلناتمام-عدمنمایشکلیتساختارمعماری
.کاخ

وضوح-تبدیلفضایمعماریبهمکانعینی
مکانویژه-

حضوروفعالیتشخصیتهادرهربخشفضاییکهمکانوقوع
رویدادیخاصرانشانمیدهدوترسیمپادشاهدرکاخبهعنوان

.مکانویژه

بهکارگیرینقوشوآرایههایمعماری
درعینترسیمبخشیازبنا،بهجزئیاتوتزییناتآنهانیزتوجهجزءکاملوکلناتمام-ایرانی

مثلتزییناتبهکاررفتهدربنایکاخومسجد.شدهاست

سنتفضاسازیچندساحتی

ترکیبعمودیفضا-
سیرجزءبهجزء-
تداومتجربۀفضایی-
ساختارهندسیفضا-

درساختارعمودینگاره،درککلیتفضاباشناختهریکاز
فضاهایخردوترکیبباهممیسرشدهاستوارتباطوپیوستگی

بینفضاهاوجوددارد

تصویر 3. ویژگی های بازنمایی فضای معماری در سنت نگاره »بزم شبانه در کاخ«. مأخذ: نگارندگان.

باشد.  دارای پالن هشت ضلعی  نیز  ترسیمی  می رسد کاخ 
بخشی  و  عمارت  داخلی  نمای  از  بخشی  نگاره  این  در   -
باز اطراف آن نشان داده شده است. در  بیرونی  از فضای 
جبهة اصلی عمارت یک ایوان بزرگ وجود دارد که سطح 
قرار  حوضی  ایوان  جلوی  در  و  است  زمین  از  باالتر  آن 

است،  گرفته 
- طرح ساختمان کاخ احتماالً چهارایوانی بوده است، زیرا 

ایوان کوچکتری در روبروی ایوان اصلی وجود دارد.
- کاخ پنجره ای رو به فضای بیرونی دارد و می توان طرح 

آن را برگرفته از عمارت های برون گرا دانست. 
ساختمان  پشت  باز  فضای  از  قسمتی  در  بانوان  حضور   -
به  می کنند،  نگاه  پایین  به  ساختمان  کاله فرنگی  از  که 

نظر می رسد اشاره به فضای اندورنی و حرمسرا دارد. 
گرفته  قرار  مطبخ خانه  نگاره  پایین  و  راست  سمت  در   -

است.
باز  فضای  به  اشاره  کاخ  کنار  در  درخت شکوفه  ترسیم   -
دوستار،  و  اصل  بلیالن  به  )بنگرید  دارد  کاخ  بیرون  در 
1397( و فضای حکومتی به وسیلة حصاری محصور شده 

است. 
- فضای مذهبی در نگاره

و  معماری  ساختار  تحلیل  و  بررسی   5 تصویر  به  توجه  با 
شرح  به  کاخ  در  شبانه  بزم  نگارة  مذهبی  فضای  تزیینات 

زیر است:
گنبدی  دارای  نگاره،  در  ترسیمی  فرمی مسجد  - ساختار 
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تصویر 5. ساختار معماری و تزیینات فضای مذهبی نگارة بزم شبانه در کاخ. مأخذ: نگارندگان.

که  است،  مناره  یک  با  و  کاشی کاری  پوشش  با  ساقه بلند 
قسمت  در  ازاره  سنگ  از  و  ساخته  سنگی  سکوی  روی 

است. استفاده شده  مسجد  پایینی 
مسجد  دوره،   این  در  نگارگری  ویژگی های  به  توجه  با   -
نیز به صورت ناتمام در عین حال با جزئیات ترسیم شده 

است. 
مسجد  کنار  در  شکوفه  درخت  ترسیم  نیز  اینجا  در   -
دارد  مسجد  اطراف  در  باز  فضای  به  اشاره  زیاد  احتمال 

)بنگرید به بلیالن اصل و دوستار، 1397(.
- سایر فضاهای شهری در نگاره

و  معماری  ساختار  تحلیل  و  بررسی   6 تصویر  به  توجه  با 
به  تزیینات سایر فضاهای شهری نگارة بزم شبانه در کاخ 

شرح زیر است:
بدون  و  آجری  پوشش  با  آب انبار  شرقی،  سمت  بنای   -
آب  کوزه های  پرکردن  حال  در  مردم  که  است  تزیینات 

. هستند
که  دارد  وجود  شهر  سطح  در  بازارچه هایی  همچنین   -

افرادی در حال خرید و فروش اند.
در  مردی  که  دارد  وجود  بنایی  مسجد،  در سمت چپ   -
محل  می رسد  نظر  به  و  است  آن  در  هیزم  حمل  حال 

باشد. علوفه  نگهداری 
- در سمت چپ باال، پیرمردی را نشان می دهد که پایش 
زخمی شده و پزشکی در حال معالجة آن است و احتماالً 

است. بوده  دارالمساکین  یا  بیمارستان  فضا،  آن 
ساختمان  دارالمساکین،  نزدیک  و  هیزم  انبار  پشت   -

آجری وجود دارد که احتماالً مدرسه باشد.
از میدان های  اینکه در بیشتر نگاره هایی که  با توجه به   -
چوگان ترسیم شده، غالباً فضای میدان به شکل ساده در 
 ،)1387 )سلطان زاده،  شده  تصویر  طراحی نشده  محیطی 
مسجد  نزدیکی  در  طراحی نشده  فضای  نیز  نگاره  این  در 

تصویر 6. ساختار معماری و تزیینات سایر فضاهای شهری نگارة بزم شبانه در کاخ. مأخذ: نگارندگان.
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تصویر 7. پالن شماتیک موقعیت فضاهای معماری نگارة بزم شبانه در کاخ. مأخذ: نگارندگان.

به میدان چوگان اشاره دارد.
- همچنین بنایی برج مانندی با نمای ساده در سمت راست 
بیمارستان و رو به فضای باز به تصویر کشیده شده است.

در نهایت برای درک بهتر فضاهای معماری نگارة بزم شبانه 
در کاخ و با توجه به تحلیل های صورت گرفته در تصویر 7 
ترسیم  معماری  عناصر  موقعیت  پالن  شماتیک  صورت  به 
نگاره  در  مسجد  ورودی  به  توجه  با  همچنین  است.  شده 
در  مسجد  ورودی  معموالً  مسجدسازی  اصول  براساس  که 
زیاد  احتمال  به  است،  جنوب(  )سمت  قبله  جهت  خالف 

زاویة دید نگارگر از سمت شمال بوده است.

تبریز  معماری صاحب آباد  مجموعۀ 
تبریز  انتخاب  و  به حکومت رسیدن سلسله آق قویونلوها  با 
به عنوان پایتخت )908-873 ه. ق.( توسط حسن پادشاه، 
میدان وسیعی با کارکرد حکومتی در مقابل باغ صاحب آباد5 
تبریز ایجاد شد )مینورسکی، 1394(. مجموعه صاحب آباد 
چون  وکاربری هایی  ابنیه  شامل  آق قویونلوها  دورة  در 
حسن  مقبره  مدرسه،  مسجد،  از  متشکل  نصریه،  مجموعة 
است  صاحب آباد  باغ  محدثات  و  دارالمساکین  پادشاه، 
اساس  بر   .)391  ،1349 ایران،  در  ونیزیان  )سفرنامه های 
ساخت  اتمام  و  پادشاه  وفات حسن  از  پس  تاریخی  متون 
عمارت یا مجموعة نصریه در سال 888 ه. ق. بنای دیگری 
به  صاحب آباد  باغ  میانة  در  بهشت  هشت  کاخ  به  موسوم 
)ذکاء،  می شود  ساخت  به  شروع  یعقوب  سلطان  دستور 
دوران  از  باارزش  تصویری  اسناد  جمله  . از  )186  ،1368
از  مطراقچی  مینیاتورهای  صفوی  طهماسب  شاه  حکومت 
تصویری  گزارش   .)8 )تصویر  است  منازل«  »بیان  کتاب 
معماری  حجم  شامل  پادشاه  حسن  مسجد  از  مطراقچی 

جانبی  بناهای  و  آن  روی  پیش  در  مناره  دو  با  گنبددار 
جانبی  بنای  زیاد  احتمال  به  که  است  مسجد  به  متصل 
براساس  ترسیم شده در سمت شرقی مسجد حسن پادشاه 
بنای  کاربری  و  بوده  مدرسه  برجامانده،  معماری  بقایای 
نیست  معلوم  دقیق  تخریب  علت  به  مسجد  غربی  سمت 

)سرابی، بلیالن اصل و آجورلو، 1399، 94(. 
شاردن  سفرنامة  از  نقل  به  گرلو  ترسیمی  نقاشی  در 
نیز میدان صاحب آباد نمایش داده شده است.  )1673م.(، 
تصویر  به  میدان  جنوبی  ضلع  در  پادشاه  حسن  مسجد 
فرم  به صورت یک  اصلی مسجد  است. سازة  کشیده شده 
و  نیم کره  شکل  به  گنبدداری  شامل حجم  مجرد  معماری 
با یک مناره در سمت چپ ضلع جنوبی مسجد باقی  مانده 

است )تصویر 9(.

بزم   « نگارۀ  فضایی  و  معماری  ساختار  پیرامون  بحث 
شبانه در کاخ« با مجموعۀ صاحب آباد

تحلیل های  به  توجه  با  و  به دست آمده  اطالعات  براساس 
معماری  فضای  با  نگاره  این  ویژگی های  صورت گرفته، 

مجموعة نصریه مقایسه شده است )جدول 1(.
آنچه مسلم است فضاهای حکومتی، مذهبی و سایر عناصر 
معماری  فضاهای  با  کاخ«  در  شبانه  »بزم  نگارة  شهری 
مجموعة نصریه نیز قابل تطبیق بوده و همواره سعی شده 
شود  کشیده  تصویر  به  نگاره  این  در  مهم  فضاهای  است 

)تصویر10(.

نتیجه گیری
با توجه به تخریب آثار معماری تبریز در ادوار گذشته )قرن 
7 تا اوایل قرن 10 ه. ق.(  و نبود منابع مکتوب کافی در 
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تصویر 8. مکان یابی میدان صاحب آباد، مجموعة هشت بهشت و مسجد حسن پادشاه روی نقشه تبریز ؛ چپ: نقشة دارالحکومة تبریز که توسط مطراقچی ترسیم شده 
است، قرن 10 ه. ق. مأخذ:  مطراقچی، 1379، 78.

تصویر 9. راست: طرح ارائه شده در گراور شاردن 1673 م.،  1-باغ صاحب آباد، 2-مسجد حسن پادشاه، 3-مسجد شاه طهماسب، 4- مسجد جامع؛ چپ: مسجد جامع 
حسن پادشاه آن گونه که شاردن دیده است. مأخذ: ذکاء، 1368، 51.

رابطه با ساختار معماری آن دوره، یکی از راه های شناخت 
آثار معماری این دوره، استفاده از اسناد تصویری از جمله 
به  می توان  آنها  ویژگی های  شناخت  با  که  است  نگاره ها 
لذا در  یافت.  از معماری آن دوره دست  اطالعات مفیدی 
مقالة حاضر سعی شد به درک فضای معماری تبریز )قرن 
از  کاخ«  در  شبانه  »بزم  نگارة  بر  تأکید  با  ق.(  ه.   10-9
لذا  پرداخته شود.  اوایل دورة صفوی  شاهنامة طهماسبی، 
نگارة شبی در  و تحلیل ساختار فضای معماری  بررسی  با 
کاخ، یافته های تحقیق را می توان به شرح زیر طبقه بندی 

کرد:
هشت ضلعی  پالن  با  کاخی  شامل  حکومتی:  فضای   -1
چهارایوانی  ساختار  دارای  و  شده  ساخته  سکو  روی  که 

به کاخ  و پشت  نزدیکی کاخ مطبخ خانه  در  برونگراست.  و 
است. ترسیم شده  مانند حرمسرا  فضایی 

مناره  و یک  با گنبد ساقه بلند  2-فضای مذهبی: مسجدی 
شده  ساخته  سکو  روی  که  است  جنوب شرقی  ضلع  در 

است.
مانند  فضاهایی  دارای  همچنین  شهری:  فضاهای  3-سایر 
بنای  علوفه،  نگهداری  محل  آب انبار،  بیمارستان،  بازارچه، 

کاخ مانند و میدان چوگان است.
ترسیم شده  فضاهای  گرفت  نتیجه  می توان  کلی  طور  به 
با فضاهای مجموعة نصریه  نگارة »بزم شبانه در کاخ«  در 
مطبخ خانه،  هشت بهشت،  )کاخ  حکومتی  فضای  شامل 
برج  آب انبار،  مدرسه،  بیمارستان،  مسجد،  حرمسرا(، 
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تصویر 10. راست: طرحوارة ساختار فضاهای اصلی مجموعة صاحب آباد در دورة حکومت صفوی؛ چپ: پالن موقعیت فضاهای نگارة بزم شبانه در کاخ )1540م(. مأخذ: نگارندگان.

)بنای رو به میدان، برای سکونت امیران و تماشای مراسم 
خاص(، میدان چوگان در تبریز قابل انطباق بوده است.  با 
اطالعات  فقدان  و  معماری  مجموعة  این  تخریب  به  توجه 

تاریخی  متون  در  مجموعه  این  بناهای  مورد  در  کافی 
و  جزئیات  و  معماری  ساختار  از  می توان  سفرنامه ها،  و 
تزیینات به کاررفته در ترسیم بناهای نگاره، در شناخت و 

مقایسۀ تطبیقی فضاهای معماری و شهری مجموعۀ صاحب آباد تبریز با نگارۀ » بزم شبانه در کاخ«فضاها

• با توجه به توضیحات ذکرشده در رابطه با کاخ ترسیمی در نگاره و با استناد به یادداشت های تاجر ونیزی )سفرنامه های ونیزیان در ایران، 1349( در فضای حکومتی
رابطه با کاخ هشت بهشت مبنی بر وجود کاخی در مرکز باغ که بر روی صفه ای ساخته شده و دارای تزیینات کاشی کاری و تذهیب است، و همچنین با 
توجه به ساختار هشت ضلعی پالن کاخ ترسیمی در مینیاتور مطراقچی می توان گفت کاخ هشت بهشت در میدان صاحب آباد با کاخ ترسیمی در مینیاتور 

شاهنامة شاه تهماسبی قابل انطباق است. 
• نکتة قابل تأمل دیگر اشاره به چهارایوانی بودن کاخ هشت بهشت در یادداشت های تاجر ونیزی است )همان(  که در این نگاره نیز ایوان فرعی روبروی 

درب اصلی است و وجود پنجره درضلع بیرونی کاخ در نگارة »شبی در کاخ« نیز احتماالً  اشاره به برونگرا و چهارایوانی بودن کاخ دارد.
• در مورد سایر بخش های باغ حکومتی توصیفات تاجر ونیزی )همان( و پژوهش های صورت گرفته در مورد میدان صاحب آباد دال بر وجود حرمسرا و 

مطبخ خانه در فضای حکومتی است.

• تطبیق تزیینات به کاررفته در مسجد ترسیمی  با توصیفات موجود در متون تاریخی در رابطه با تزیینات مسجد حسن پادشاه )سفرنامه های ونیزیان در فضای مذهبی
ایران، 1349؛ کربالیی تبریزی، 1383؛ روملو، 1357؛ نادر میرزا، 1373( مبنی بر تزیینات پرکار گنبد کاشی کاری شده مؤید آن است که احتمال زیاد این 

مسجد، مسجد حسن پادشاه باشد.
• نکتة دیگر تشابهات گنبد ترسیمی مسجد در نگاره با  گنبدهای عهد تیموری که روی ساقة بلند ساخته می شدند است. چنین به نظر می رسد که منارة 
ترسیمی، منارة ضلع جنوب شرقی است که در نقاشی ترسیمی از مسجد حسن پادشاه در سفرنامة شاردن   )Chardin, 1675( نیز این مناره نشان داده 

شده است.

با توجه به فضاهای موجود در نگارة »شبی در کاخ«، از جمله: بیمارستان، بازار، آب انبار و میدان چوگان، می توان گفت این فضاها با ساختار فضایی سایر فضاهای شهری
مجموعة صاحب آباد و توضیحات تاجر ونیزی ، قابل تطبیق است.

جدول 1. مقایسة تطبیقی فضاهای معماری و شهری مجموعة صاحب آباد تبریز با نگارة » بزم شبانه در کاخ«. مأخذ: نگارندگان.
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کرد.  استفاده  مجموعه  این  بازآفرینی 

نوشت ها پی 
در  است.  نزول  و  اوج  تکامل،  رشد،  شروع،  نقطة  دارای  مکتب  یک   .1
معماری تبریز قرن 6-10 ه. ق. نیز شاهد این شروع، رشد، تکامل و نزول 
از  که  است  بوده  ه.ق.   10 تا   6 قرن  بین   آذربایجان  معماری  اوج  هستیم. 
اواخر قرن 6 ه.ق. شروع شده و در قرن 7 و 8 رشد و تکامل پیدا کرده و در 
قرن نه به اوج خود رسیده است. بعدها این مکتب مقدمه ای می شود برای 

اصفهان(. ایران )مکتب  شروع معماری عهد صفویه متأخر در 
به سرابی و همکاران، 1399؛ آجورلو، 1389. بنگرید  برای مطالعة بیشتر 

ناظم  و  غیاث اللغات  لغتنامه های  در  »عمارت«  واژة  معنی  به  توجه  2.با 
توصیفات  آن،  جز  و  شهر  قصبه،  ده،  نظیر  آبادانی،  معنی  به  االطبا 
عمارت  و   مظفریه  عمارت  غازان،  شنب  »عمارت  باب  در  صورت گرفته 
 ،)1383 تبریزی،  کربالیی  به  )بنگرید  الجنان  روضات  کتاب  در  نصریه« 
بناهای    از  مجموعه ای  به  نیز  کتاب  این  در  و  استفاده شده  »عمارت«  واژة 
اشاره دارد که  بناهای مذهبی و حکومتی در یک منطقه  از جمله  معماری 
متعارف  معنی  به  توجه  با  بنابراین  شده اند.  برپا  خود  زمان  حاکمان  توسط 
مقاله  این  در  امروز،  فارسی  ادبیات  در  و ساختمان  بنا  معنی  به  »عمارت« 
برای درک بیشتر از واژة »مجموعه« به جای »عمارت« استفاده شده است. 

3. بنگرید به ذکاء، 1359.
و  محدود  کالبد  توسط  که  است  معماری  اساسی  مفاهیم  از  یکی  فضا   .4
محسوس  ادراک شونده  کالبد  و  ادراک کننده  فرد  بین  ادراکی  رابطه ای  در 
را شکل می دهند  فضایی  فضاها، ساختار  ترکیب  معماری،  آثار  در  می شود. 
فضایی،  ساختار  فضاهاست.  درونی  کنش های  و  روابط  از  متشکل  که 
کیفیات ادراکی ویژه ای را سبب می شود که نقش بنیادی در تجربه و فهم 

اثر معماری دارد )دری و طلیسچی، 1396(.
خواجه  جوینی«،  جهانگشای  »تاریخ  کتاب  مقدمة  به  استناد  با   .5
شمالی  ساحل  در  هالکوخان  اعظم  وزیر  جوینی،  محمد  شمس الدین 
باغ بزرگ زیبایی می سازد و عمارتی شاهانه در وسط آن  مهران رود تبریز، 
 ،1374 )کارنگ،  می شود  صاحب آباد  باغ  به  معروف  بعدها  که  می نماید  بنا  

.)160

منابع فهرست 
معماری  سبک  بر  درآمدی   .)1389( بهرام.  آجورلو،   •

آذربایجان. باغ نظر، 7)14(، 14-3.
بررسی   .)1397( فهمیه.  دوستار،  و  لیدا  اصل،  بلیالن   •
ویژگی های بصری نگاره تبریز از کتاب بیان منزل و گونه شناسی 
عناصر ساختاری آن در قرن دهم هجری. نگره، )48(، 55-36.

پایتخت  تبریز،  دارالسلطنة   .)1397( لیدا.  اصل،  بلیالن   •
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تبریز:  ایران.  مزارات  ناشناخته 

تبریز.
شهر  شکل  تحول  شهرها:  طراحی   .)1376( ادموند.  بیکن،   •
طاهری(.  فرزانه  )ترجمة  مدرن  برازیلیای  تا  باستانی  آتن  از 
ایران. و معماری  تحقیقات شهرسازی  و  تهران: مرکز مطالعات 
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